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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS 
NO ARTIGO 535, I E II, DO CPC. 
PECULIARIDADE NO CASO CONCRETO. ERRO 
NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE 
INDUZIU O APELANTE EM ERRO. DEVOLUÇÃO 
DAS CUSTAS RECOLHIDAS NO APELO. 
Em que pese inexistir omissão, contradição ou 
obscuridade na decisão embargada, situação 
peculiar implica o acolhimento dos embargos 
declaratórios. Não se desconhece o entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
as informações processuais prestadas pelo site do 
Tribunal possuem caráter meramente informativo. 
Entretanto, no caso concreto, inegável que a 
disponibilização de uma sentença de procedência, 
com relatório, fundamentação e dispositivo 
perfeitamente adequados à controvérsia em 
debate, induziu em erro o embargante a interpor o 
recurso de apelação que, posteriormente, não foi 
conhecido por ausência de interesse recursal. 
Mostra-se inviável que a parte seja prejudicada por 
equívocos do próprio órgão judiciário, tudo em 
atenção ao princípio da proteção da confiança, 
decorrência da segurança jurídica e da boa-fé 
objetiva aplicável ao processo.  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, À 
UNANIMIDADE. 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
 

PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL 
CÍVEL - REGIME DE EXCEÇÃO 

Nº 70036627461 
 

COMARCA DE PELOTAS 

POUPEX - ASSOCIACAO DE 
POUPANCA E EMPRESTIMO  
 

EMBARGANTE 

JOSE ANTONIO DA FONSECA 
PEREIRA  
 

EMBARGADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
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Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara 

Especial Cível - Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado, à 

unanimidade, EM ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA (PRESIDENTE) E DES. 
GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN. 

Porto Alegre, 04 de outubro de 2010. 

 
 

DES.ª MARIA JOSÉ SCHMITT SANT'ANNA,  
Relatora. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES.ª MARIA JOSÉ SCHMITT SANT'ANNA (RELATORA) 

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX 

interpôs embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos da 

ação proposta por JOSÉ ANTÔNIO DA FONSECA PEREIRA, em que 

sobreveio a seguinte ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO DE 
COBRANÇA. DIFERENÇA DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA À POUPANÇA. PLANO 
VERÃO/PLANO BRESSER, AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL. 
Inexiste interesse recursal, porquanto a decisão a quo julgou 
improcedente o pleito de condenação da ré ao pagamento das 
diferenças decorrentes de correção monetária nos períodos dos 
Planos Econômicos, considerando que a poupança em nome da 
parte autora teria data base na segunda quinzena. 
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 
 

Alega a parte embargante que foi induzida em erro na 

interposição do apelo, porquanto o site do Tribunal de Justiça divulgou 
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sentença de procedência. Postulou a devolução das custas recolhidas no 

recurso de apelação. 

É o relatório. 

V O TO S 

DES.ª MARIA JOSÉ SCHMITT SANT'ANNA (RELATORA) 

Eminentes Colegas. Em que pese inexistir omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão embargada, situação peculiar 

merece atenção no caso em tela. 

O recurso de apelação interposto pelo réu, ora embargante, 

não foi conhecido por ausência de interesse recursal, porquanto a decisão a 

quo foi julgada improcedente. 

Entretanto, está disponibilizada no site do Tribunal de Justiça, 

equivocadamente,

“ISTO POSTO, julgo procedente o pedido do autor para 
condenar a parte requerida no pagamento das diferenças de 
valores referente às correções monetárias, determinando que a 
ré aplique como fator, nos meses de junho de 1987 e de 
janeiro de 1989, o índice do IPC à base de 26,06% e de 
42,72%, referentemente, sendo, assim, restituídas ao 
demandante as diferenças apuradas entre a aplicação dos 
índices antes mencionados e aqueles utilizados efetivamente à 
época, cálculo a ser efetuado em liquidação de sentença. 

 sentença de procedência (fls.143-147), nos seguintes 

termos: 

Face à sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 20% do valor da condenação, considerando o 
disposto no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC.” 
 

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que as informações processuais prestadas pelo site do 

Tribunal possuem caráter meramente informativo (AgRg no Ag 1287509/RJ; 

Relatora Ministra Eliana Calmon; Segunda Turma; julgado em 01/06/2010).  
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Entretanto, inegável que a disponibilização de uma sentença 

de procedência, com relatório, fundamentação e dispositivo perfeitamente 

adequados ao caso concreto, induziu em erro o embargante a interpor o 

recurso de apelação que, posteriormente, não foi conhecido por ausência de 

interesse recursal. 

A propósito, refiro: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO. PRAZO PARA CITAÇÃO. REVELIA. 
INFORMAÇÕES PROCESSUAIS VEICULADAS NO SITE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As informações processuais 
oriundas do Poder Judiciário e veiculadas no site do 
Tribunal de Justiça, embora não guardem oficialidade, 
devem ser fidedignas e merecem confiança.

 

 Reputa-se 
configurada, no caso, a justa causa (CPC, Art. 183, § 1º). Afora 
o sistema informatizado não ter alimentado corretamente o site 
do Poder Judiciário, não explicitando a data da juntada aos 
autos do mandado de citação, o cartório fez publicar notas de 
expediente de intimação, inclusive para que as partes 
especificassem as provas que pretendiam produzir, sem que 
das notas de expediente constasse o nome do procurador 
substabelecido nos autos pela ré, havendo ofensa ao princípio 
constitucional da ampla defesa. RECURSO PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70033589045, Vigésima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, 
Julgado em 27/01/2010) 

Assim, diante da peculiaridade do caso concreto, merece 

acolhida a pretensão do embargante de ter devolvidas as custas recolhidas 

na interposição do recurso. 

Mostra-se inviável que a parte seja prejudicada por equívocos 

do próprio órgão judiciário, tudo em atenção ao princípio da proteção da 

confiança, decorrência da segurança jurídica e da boa-fé objetiva aplicável 

ao processo.  

Nessa linha, cumpre destacar a seguinte passagem do voto 

proferido pelo Desembargador Carlos Alberto Alvaro de Oliveira no 

julgamento da apelação cível nº 70008674285: 
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Nessas circunstâncias, interfere em prol do jurisdicionado o princípio 

da proteção da confiança legítima. Princípio esse que, consoante a 

melhor doutrina, permite o reconhecimento da proteção da boa-fé no 

direito público, na medida em que o cidadão deve presumir que os 

órgãos públicos agem de maneira regular, circunstância que o leva 

legitimamente a confiar na aparência de direito, suscitada pelo 

Estado, conforme a teoria do direito privado da aparência. 

Daí, a conclusão de U. Gueng (Zur Verbindlichkeit 

verwaltungsbehördlicher Auskünfe und Zusagen,  ZBl, 71/1970, 449-

465, 473-489, 497-512, St. Gallen, 1971, nº de margem 9) no sentido 

de que “o cidadão não deve ser obrigado a sofrer as conseqüências 

desfavoráveis do erro das autoridades”. Como bem ressalta J. 

Mainka (Vertrauenschutz im öffentilichen Recht, Bonn, Röhrscheid, 

1963, 40, nota 194), “a boa-fé do cidadão deve ser protegida quando 

tenha ele sido induzido em erro pela pessoa de direito público”, erro 

que inclusive pode consistir em uma informação falsa (B. Weber-

Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel u. Frankfurt 

a.M, Helbing & Lichtenhahn, 1983, 18, nota 27). 

 

Pelo exposto, VOTO no sentido de ACOLHER os embargos 

declaratórios, tão-somente para determinar a devolução das custas 

recolhidas na interposição do recurso de apelação, bem como a retificação 

da sentença disponibilizada no site do Tribunal de Justiça. 

 

 
DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

DES. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN - De acordo com o(a) 

Relator(a). 
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DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA - Presidente - Embargos de 

Declaração nº 70036627461, Comarca de Pelotas: "EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: SUZANA VIEGAS NEVES DA SILVA 
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